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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Asbóth Miklós

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím: 
Telefonszám:
E-mail cím: 

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Csajda Fürdő fogadóépülete

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Kalocsa, Kossuth u. 63/A

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása. . Ld. a javaslat elején lévő 
részletes leírást.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: a Kalocsai Települési Értéktárba felvett  Civil társadalom  épületei, 
egyik jelentős műemlékéülete.

7. A nemzeti  értékkel  kapcsolatos  információt  megjelenítő  források  listája  (bibliográfia,  honlapok,  multimédiás 
források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat



Csajda fürdő fogadóépülete

A  Csajda  testvérek (Márton,  György  és  Judit)  a  18.  század  első  felében  éltek  Kalocsán. 
Jótékonykodtak a város szegényeivel, de közelebbi tevékenységük a feledés homályába veszett. Az 
egyikük az érsekuradalom halászati felügyelője volt. A testvérekről három objektumot neveztek el 
Kalocsán: Csajda utca, Csajda-kert és Csajda-fürdő. A múlt század második felében a Csajda-kert 
területét,  illetve  a  Kossuth  Lajos  utca  másik  oldalán  volt,  ma  már  feltöltött  gödröket 
agyagkitermelésre használta a közelben működő érsekuradalmi téglavető. Korábbi nevei: 1911 után 
Méhész telep, 1920-as évek közepétől  Csajda kert, 1933. június 26-tól  Várady érsek park. 1945 
májusától Csajda kert 1948. február 17. és 1990. május 17. között Májuskert. Az egykori Méhészeti 
telepen (ma Csajdakert) a Kalocsavidéki Méhészeti Egyesület fürdő építését határozta el. Az 1927. 
június elején elkészült fürdőben egy betonmedence, gyermekmedence és öltözők voltak. A fürdő 
vízellátását egy 120 l/perc hozamú, 35° C hőmérsékletű gyógyvizet adó artézi kút biztosította. A 
fürdő felesleges vizét a Kossuth Lajos utca alatt átvezetve az Árpás csatornába (ma: Csorna-foktői 
árapasztó  csatorna  Vajas)  vezették.  Az  artézi  kutat  állami  támogatással  fúrták.  A  Méhészeti 
Egyesület 1929. máj. 18-án 21 ezer pengőért a fürdővel együtt eladta a Csajdakertet a városnak. A 
város 1933-ban átépítette és felújította a fürdőt. A harmincas évektől aztán élénk sportélet folyt a 
fürdőben. Rendszeresen rendeztek vízilabda mérkőzéseket és úszóversenyeket. Egy fél évszázaddal 
később, 1987-ben két medencével rendelkező fedett uszoda nyílt a fürdőben. A városban sokáig 
tervezgetett termálfürdőt (hiszen Kalocsán már 1964-ben termálvizet találtak) 2002-ben adták át.

I. Melléklet




